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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
ORDE do 20 de abril de 2015 pola que se regulan as axudas económicas para
a atención da primeira infancia en escolas infantís 03 non sostidas con fondos
públicos a través do programa Cheque infantil e se procede á súa convocatoria.
O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 27.23, asígnalle á Comunidade Autó
noma competencia exclusiva en materia de asistencia social.
A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, establece, no seu
artigo 3, os obxectivos do sistema galego de servizos sociais, incluíndo entre estes o de
proporcionar oportunidades e recursos que garantan a igualdade entre mulleres e homes
e posibiliten a conciliación entre a vida persoal, familiar e laboral, así como o de garantir o
apoio ás familias como marco de referencia en que se desenvolven as persoas.
Así mesmo, a Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia,
recoñece no seu artigo 6 como un dos principios de responsabilidade pública o de atender,
apoiar e protexer as familias como núcleo fundamental da sociedade no cumprimento das
súas funcións.
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O Decreto 42/2013, do 21 de febreiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica da
Consellería de Traballo e Benestar, atribúelle á Dirección Xeral de Familia e Inclusión o
exercicio das políticas autonómicas de apoio á familia e á infancia, así como a promoción
e adopción das medidas de conciliación que garanten un ambiente favorable para o libre
desenvolvemento das familias.
Esta orde adáptase ao disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subven
cións (BOE do 18 de novembro), así como ao seu regulamento, aprobado polo Real de
creto 887/2006, do 21 de xullo (BOE do 25 de xullo) e, así mesmo, adáptase ao disposto
na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e ao Decreto 11/2009, do 8 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven
cións de Galicia, tendo en conta, en todo caso, os principios de publicidade, transparencia,
!"#!"$$%#!&'() "*+%!,&-&.'.%() &/0'1.'.%() #"#.&2!$&3&#'!&4#() %5!'!&') #") !036$&3%#,") ."2)
"*+%!,&-"2)5+'."2)6"1')7.3&#&2,$'!&4#).')80#,').%)9'1&!&')%)%5!&%#!&')#')'2&/#'!&4#)%)#')
utilización dos recursos públicos e os demais requisitos exixidos na Lei 11/2014, do 19 de
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015.
72)'+0.'2):0%)2%)%2,'*1%!%#)#")'$,&!01'.").%2,')"$.%)5#'#!&'$'#2%)!"#)!'$/");)'61&
cación orzamentaria 11.05.312B.480.1 recollida na Lei 11/2014, do 19 de decembro, de
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orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015. Dado que este
programa se estende na súa execución a parte do ano 2016, trátase dun gasto plurianual,
polo que o importe destinado ás axudas ascenderá á cantidade de 510.969,10 euros na
anualidade de 2015 e de 1.192.122,40 euros na anualidade de 2016, correspondente ao
curso 2015/16.
Na súa virtude, en uso das facultades que teño atribuídas e para a debida aplicación dos
!$<.&,"2)"$='3%#,'$&"2)6'$')")5#)6'$')"):0%)>"$"#)%2,'*1%!&."2(
DISPOÑO:
Artigo 1.

Obxecto

Esta orde ten por obxecto a regulación do proceso de concesión de axudas económicas
e a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para a atención de nenas e nenos
de 0 a 3 anos en escolas infantís 03 non sostidas con fondos públicos.
Artigo 2.

Tipo de axuda

1. A axuda convocada consiste nunha cantidade mensual para contribuír ao pagamento
do importe da praza nunha escola infantil 03 non sostida con fondos públicos, ás persoas
solicitantes con nenas e nenos entre 0 e 3 anos a cargo, por un período máximo de 11
meses.
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2. A contía da axuda estará en función da renda per cápita da unidade familiar, de acor
do co cadro seguinte, e non poderá superar en ningún caso o custo da praza:
Xornada completa
Tramo de renda per cápita

Media xornada

Atención
educativa

Atención
educativa
con comedor

Atención
educativa

Atención
educativa
con comedor

Inferior ao 30 % do IPREM

De 0 a
159,74 €

180,00 €

250,00 €

90,00 €

125,00 €

Entre o 30 % e inferior ao 50 % do
IPREM

De 159,75
a 266,25 €

180,00 €

233,00 €

90,00 €

116,50 €

Entre o 50 % e inferior ao 75 % do
IPREM

De 266,26
a 399,37 €

147,00 €

200,00 €

73,50 €

100,00 €

Entre o 75 % e inferior ao 100 % do De 399,38
IPREM
a 532,50 €

115,00 €

159,00 €

57,50 €

79,50 €

Entre o 100 % e inferior ao 125 %
do IPREM

De 532,51
a 665,63 €

75,00 €

109,00 €

37,50 €

54,50 €

Entre o 125 % e inferior ao 150 %
do IPREM

De 665,64
a 798,76 €

55,00 €

74,00 €

27,50 €

37,00 €
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Xornada completa
Tramo de renda per cápita

Atención
educativa

Atención
educativa
con comedor

Media xornada
Atención
educativa

Entre o 150 % do IPREM e 1.000 € De 798,77
a 1.000 €

45,00 €

51,00 €

22,50 €

Superior a 1.000 €

45,00 €

22,50 €

22,50 €

45,00 €

Atención
educativa
con comedor
25,50 €

?#,<#.%2%)6"$)2%$-&=").%)!"3%."$)").%5#&.")#")'$,&/")@A).")B%!$%,")C@DE@FFG().")@H)
de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia.
Este servizo comprenderá o xantar, que será prestado por persoal do propio centro ou con
,$','.")!"#),'1)5#)I2%$-&=").%)!;,%$&#/J()%)&#!10&$;)%#),".")!'2")"2)'1&3%#,"2K
3. Para os efectos desta orde, considérase que as nenas e os nenos con necesidades
%26%!L5!'2).%)'6"&")%.0!',&-")"!06'#).M'2)6$'='2K)N%2,%)!'2"()')'+0.'):0%)$%201,%)2%
gundo o establecido neste artigo multiplicarase por dous.
Artigo 3.

!"#$%&$'(")"*+,&#,&$

OK)P".%$;#)2%$)*%#%5!&'$&'2).%2,'2)'+0.'2)'2)>'3&1&'2)$%2&.%#,%2)#')Q"30#&.'.%)70,4
noma de Galicia que estean nos supostos seguintes:
1.1. Renovación de praza.
Co obxecto de dar continuidade á escolarización do alumnado do curso 2014/15, terán
preferencia para a concesión das axudas previstas nesta orde as persoas con responsa
CVEDOG: pnmwbqg91zr3rcw9g2v2ja8f801e0lb9

bilidade sobre as nenas e os nenos de 0 a 3 anos que no dito curso tivesen recoñecida
esta axuda. En todo caso, deberán cumprir os requisitos establecidos nesta orde para ser
6%$2"')*%#%5!&'$&'K
1.2. Novas solicitudes.
72L)3%23"()6".%$;#)2%$)*%#%5!&'$&'2).')'+0.')'),$'-<2).")6$"/$'3')QR%:0%)&#>'#,&1)'2)
persoas con responsabilidade sobre nenas e nenos de 0 a 3 anos:
a) Solicitantes de prazas, nas modalidades de atención educativa e atención educativa
con comedor, en escolas infantís 03 sostidas con fondos públicos e que non resultasen
adxudicatarias ou adxudicatarios dunha delas por falta de prazas dispoñibles, ou porque
2%)3".&5:0%#)!"#2&.%$'*1%3%#,%)'2)!"#.&!&4#2)%#):0%)2%)!"#!%.%0K)Q"#2&.%$'$'#2%)2"
licitantes sempre que exercesen a opción polo programa Cheque infantil na solicitude da
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praza. Neste caso, estas persoas solicitantes en lista de agarda non terán que presentar a
solicitude da axuda regulada nesta orde.
b) Solicitantes residentes en concellos onde non existan escolas infantís 03 sostidas con
fondos públicos e desexen obter a axuda para unha praza nas modalidades de atención
educativa ou atención educativa con comedor. Neste suposto, deberán presentar a solici
tude e a documentación correspondente de acordo co establecido no artigo 6.2 desta orde.
2. Para os efectos desta orde, enténdese por escolas infantís 03 sostidas con fondos
públicos: as escolas infantís 03 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais, as
escolas infantís 03 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Be
nestar, as escolas infantís 03 e puntos de atención á primeira infancia (PAI) dependentes
das corporacións locais e as escolas infantís 03 dependentes das entidades privadas de
iniciativa social que reciban axudas da Xunta de Galicia para mantemento do centro.
3. As escolas infantís sostidas con fondos públicos que teñan en lista de agarda solici
tantes que optasen polo programa do Cheque infantil deberán remitila á xefatura territorial
correspondente da Consellería de Traballo e Benestar a través do arquivo informático e da
!%$,&5!'!&4#).')60#,0'!&4#)'!'.'.'):0%)',"6'$;#)#')6;+&#')S%*)R,,6TEE*%#%2,'$K+0#,'K%2()
xunto co anexo III publicado na Resolución do 11 de febreiro de 2015 pola que se regula
o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís dependentes da Axencia
Galega de Servizos Sociais, cuberto polas persoas solicitantes, ata o día 10 de xuño. Se no
prazo establecido non se presentasen as listas de agarda dos centros sostidos con fondos
públicos non se procederá á súa tramitación.
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Artigo 4.

-"./,$,0%$'1&$'2"#$%&$'(")"*+,&#,&$'"'1%$'+")0#%$

OK)P'$')2%$%#)6%$2"'2)*%#%5!&'$&'2).'2)'+0.'2()'2)6%$2"'2)2"1&!&,'#,%2).%*%$;#)$%0#&$)
os seguintes requisitos:
a) Ter unha nena ou un neno nacida ou nacido con posterioridade a 31 de decembro de
2012.
*J)N"#).&26"U%$)."0,$'2)'+0.'2)6'$')&/0'1)"0)'#;1"/')5#'1&.'.%)"0,"$/'.'2)6"$)"0,$"2)
organismos ou institucións públicas ou entes privados que, en concorrencia coa regulada
nesta orde, supere o custo da praza.
@K) V2) !%#,$"2) '"2) !'1%2) '!0.'#) '2) 6%$2"'2) *%#%5!&'$&'2) .%*%$;#) !"#,'$) !"') '0,"$&
zación pertinente segundo o establecido no Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo
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que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos
sociais en Galicia (DOG do 20 de xaneiro de 2012).
Artigo 5.

Renda per cápita mensual

Para estes efectos, a renda per cápita mensual da unidade familiar computarase segun
do as seguintes regras:
a) Entenderase por unidade familiar a formada polos cónxuxes non separados legal
mente e
&K)72)511'2)%)"2)511"2)3%#"$%2()!"#)%+!%6!&4#)."2):0%()!"#)!"#2%#,&3%#,")."2E'2)6'&2E
nais, vivan independentes destes/as.
&&K)72)511'2)%)"2)511"2)3'&"$%2).%)&.'.%)&#!'6'!&,'."2)+0.&!&'13%#,%)20+%&,"2);)6',$&')
potestade prorrogada ou rehabilitada.
&&&K)72)511'2)%)"2)511"2)3'&"$%2).%).%='"&,")'#"2).&2!'6'!&,'."2)!0#)/$'").%).&2!'6'
cidade superior ao 33 %.
A determinación dos membros da unidade familiar realizarase atendendo á situación
existente en 31 de decembro do ano 2013.
b) Tomarase o importe dos ingresos totais da unidade familiar, que será o resultado da
agregación das rendas do exercicio anterior a aquel en que dea comezo o curso escolar no
CVEDOG: pnmwbqg91zr3rcw9g2v2ja8f801e0lb9

cal se pretenda que produza efectos, de cada un dos membros da unidade familiar, calcu
ladas por agregación da base impoñible xeral coa base impoñible do aforro, calculadas se
gundo os criterios establecidos na normativa do imposto sobre a renda das persoas físicas.
c) O importe anterior dividirase entre o número de membros computables da unidade
familiar. No caso de familias monoparentais, incrementarase nun 0,8 o número real de
membros que compoñen a unidade familiar.
?#,%#.%$'2%)6"$)>'3&1&')3"#"6'$%#,'1)')0#&.'.%)>'3&1&'$)'):0%)2%)$%5$%)')1%,$')'J)!'#.")
formase parte dela un único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa
con que manteña unha relación análoga á conxugal e sempre que o outro proxenitor ou
proxenitora non contribúa economicamente ao seu sustento.
d) A renda per cápita mensual será o resultado de dividir o importe anterior entre doce.
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Non obstante, cando as circunstancias na data da devindicación da declaración do IRPF
non coincidan coas circunstancias concorrentes no momento de presentación da solicitude
.')'+0.'(),%$'#2%)%#)!"#,')%2,'2)M1,&3'2()6$%-&'3%#,%)+02,&5!'.'2)."!03%#,'13%#,%(),'#
to para o cálculo da renda per cápita como para a aplicación do baremo.
Para as persoas non obrigadas a declarar, as bases impoñibles a que se fai referencia
obteranse como resultado de aplicar aos datos existentes na Administración os criterios da
lexislación do imposto sobre a renda das persoas físicas.
Artigo 6.

Solicitudes e documentación

Os impresos de solicitude estarán dispoñibles na guía de procedementos e servizos que
2%) %#!"#,$') #") %#.%$%=") R,,6TEESSSK+0#,'K%2E$%201,'."2W.'W/0&'W.%W6$"!%.%3%#,"2() '2L)
!"3")#")%#.%$%=")%1%!,$4#&!")R,,6TEESSSK*%#%2,'$K+0#,'K%2K
1. Solicitudes de axuda para a renovación de praza.
7:0%1'2)6%$2"'2)*%#%5!&'$&'2):0%)#")!0$2")@FOXEOG)/"='2%#).')'+0.').")6$"/$'3')
Cheque infantil e continúen interesadas na praza do ano anterior deberán solicitar a axuda
.%)$%#"-'!&4#).%)6$'=')3%.&'#,%)')6$%2%#,'!&4#).")3".%1"):0%)5/0$')!"3")'#%+")Y)')%2,')
orde, marcando a opción que corresponda.
Xunto coa solicitude, a persoa interesada achegará o anexo II debidamente cuberto e
asinado polo/a cónxuxe ou parella, de ser o caso, así como a documentación que corres
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ponda no caso de se producisen cambios nas circunstancias familiares.
2. Novas solicitudes de axuda.
As persoas interesadas en solicitar a axuda que estean no suposto do artigo 3.1.2.b)
.%*%$;#)6$%2%#,'$)')2"1&!&,0.%()2%/0#.")")3".%1")"5!&'1).")'#%+")Y).%2,')"$.%()3'$!'#.")
a opción que corresponda, subscrita polas nais ou pais ou representantes legais dos nenos
e das nenas.
Xunto coa solicitude achegarase, ademais, a seguinte documentación:
a) Anexo II.
*J)Q"6&').")1&*$").%)>'3&1&')"0()#")2%0).%>%!,"()"0,$")."!03%#,"):0%)'!$%.&,%)"5!&'13%#
te a situación familiar.
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!J)Q%$,&5!'.").%).&2!'6'!&.'.%)"0).")/$'")"0)#&-%1).%).%6%#.%#!&'()2%)<)")!'2"()%)&#
forme dos servizos especializados na materia sobre a necesidade de integración na escola
infantil do neno ou da nena para o/a cal se solicita praza, se é o caso, cando non sexa
expedido pola Comunidade Autónoma.
d) Copia da resolución administrativa de acollemento, no caso de acollementos formali
zados por outra comunidade autónoma.
%J)802,&5!'!&4#).%)"!06'!&4#)"0).%).%2%36$%/")'!,0'1&='.'T
Z)N")!'2").%)6%$2"'2),$'*'11'."$'2)6"$)!"#,')'11%'T)!"6&').')M1,&3')#43&#'()!%$,&5!'!&4#)
de empresa ou vida laboral; no caso de persoas traballadoras por conta propia ou autóno
mas: copia do último recibo do pagamento da cota á Seguridade Social no réxime especial
de traballadores autónomos ou da correspondente mutualidade.
Z) N") !'2") .%) 6%$2"'2) .%2%36$%/'.'2() !%$,&5!'!&4#) .%) 2%$) .%3'#.'#,%) .%) %36$%/")
con efectos do día anterior ao da publicación desta orde.
f) Se procede, outros documentos en que consten incidencias familiares, económicas e
sociais puntuables no baremo:
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– Informe dos servizos sociais do concello correspondente para acreditar as responsa
bilidades familiares no caso de que existan membros que, sen formaren parte da unidade
familiar, estean a cargo dela.
Z)Q%$,&5!'.").%).&2!'6'!&.'.%)"0).")/$'")%)#&-%1).%).%6%#.%#!&').')#'&().")6'&().")
acolledor ou acolledora, do titor ou titora legal e/ou outros membros da unidade familiar,
#")!'2").%)!%$,&5!'."2):0%)#"#)2%+'#)%+6%.&."2)6"1')Q"30#&.'.%)70,4#"3').%)9'1&!&'K
– Informe médico expedido polos servizos públicos de saúde, no caso de enfermidades
crónicas ou outras afeccións dos membros da unidade familiar.
Z)Q%$,&5!'.").%)!"#-&-%#!&')%)2%#,%#=').%)2%6'$'!&4#)"0).&-"$!&"()!"#-%#&")$%/01'."$)
"0)$%2"10!&4#).%)3%.&.'2)6',%$#"W51&'&2()#")!'2").%)>'3&1&')3"#"6'$%#,'1K)?#,<#.%2%)6"$)
familia monoparental a unidade familiar formada por unha única persoa proxenitora que
non conviva con outra persoa coa cal manteña unha relación análoga á conxugal e sempre
que a outra persoa proxenitora non contribúa economicamente ao seu sustento.
– Título de familia numerosa, no caso de que non sexa expedido pola Comunidade Au
tónoma de Galicia.
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– Informe dos servizos sociais do concello correspondente, no caso de ausencia do
fogar familiar de ambos os dous membros parentais.
g) Acreditación da condición de muller vítima de violencia de xénero mediante calquera
dos seguintes documentos:
Z)Q%$,&5!'!&4#).')"$.%).%)6$",%!!&4#)"0).')3%.&.')!'0,%1'$()"0),%2,%30U")"0)!"6&')'0
tenticada pola secretaria ou secretario xudicial da propia orde de protección ou da medida
cautelar.
– Sentenza de calquera orde xurisdicional que declare que a muller sufriu violencia en
!'1:0%$').'2)3".'1&.'.%2).%5#&.'2)#')[%&)OOE@FF\().")@\).%)+011"()/'1%/')6'$')')6$%-%#
ción e o tratamento integral da violencia de xénero.
Z)Q%$,&5!'!&4#)%E"0)&#>"$3%)."2)2%$-&="2)2"!&'&2)%E"0)2'#&,'$&"2).')7.3&#&2,$'!&4#)6M*1&
ca autonómica ou local.
Z)Q%$,&5!'!&4#)."2)2%$-&="2).%)'!"11&.').')7.3&#&2,$'!&4#)6M*1&!')'0,"#43&!')"0)1"!'1K
– Informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de violencia.
– Informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social.
3. No caso de que a documentación resulte incompleta ou defectuosa, a xefatura territo
rial correspondente requirirá a persoa solicitante para que, nun prazo de dez días, emende
CVEDOG: pnmwbqg91zr3rcw9g2v2ja8f801e0lb9

')>'1,')"0)'!R%/0%)"2)."!03%#,"2)6$%!%6,&-"2()!"#)&#.&!'!&4#).%):0%()2%)#"#)")5+%2%)'2L()
de acordo co artigo 71.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das ad
ministracións públicas e do procedemento administrativo común, se terá por desistido na
súa petición, logo da resolución que deberá ditarse nos termos previstos no artigo 42 da
citada lei.
Artigo 7.

Lugar e prazo de presentación das solicitudes

1. As solicitudes, xunto coa documentación requirida, dirixidas á xefatura territorial da
Consellería de Traballo e Benestar da provincia onde teña o seu domicilio a persoa so
licitante, deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario
normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de
acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electró
nico dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro,
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polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia
e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o
."!03%#,") #'!&"#'1) .%) &.%#,&.'.%) %1%!,$4#&!") "0) !'1:0%$') ."2) !%$,&5!'."2) %1%!,$4#&!"2)
recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.
Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel por calque
ra dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando
o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
A documentación complementaria poderase presentar electronicamente utilizando cal
quera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias
.&+&,'1&='.'2) 6$%2%#,'.'2) /'$'#,&$;#) ') 5.%1&.'.%) !") "$&+&#'1) *'&+") ') $%26"#2'*&1&.'.%) .')
persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do docu
mento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo
35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, xa
mencionados.
A documentación complementaria tamén poderá presentarse en formato papel en calque
ra dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

CVEDOG: pnmwbqg91zr3rcw9g2v2ja8f801e0lb9

72)!"6&'2)."2)."!03%#,"2)/"='$;#).')3%23')-'1&.%=)%)%5!'!&'):0%)"2)2%02)"$&+&#'&2)
sempre que exista constancia de que sexan auténticas.
A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha
serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación
administrativa, que poderán presentarse en calquera dos lugares e rexistros establecidos
no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.
2. O prazo para a presentación de solicitudes de axuda será dun mes contado a partir
do día seguinte ao da publicación desta orde no 3,&#,%'4*+,&5'1"'6&5,+,&.
Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da
publicación. Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao seguinte
día hábil e, se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo,
entenderase que o prazo expira o último do mes.
3. As persoas interesadas no programa de Cheque infantil que se encontren no suposto
do artigo 3.1.2.a) non precisan presentar a solicitude, consideraranse solicitantes desde o
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3"3%#,")%#):0%()>"$3'#.")6'$,%).'2)1&2,'2).%)'/'$.').%5#&,&-'2)%#)!'1:0%$').'2)%2!"1'2)&#
fantís sostidas con fondos públicos, exerzan a opción polo programa de Cheque infantil e es
tas sexan remitidas á Consellería de Traballo e Benestar no prazo establecido no artigo 3.3.
Artigo 8.

Consentimentos e autorizacións

1. A tramitación do procedemento require a incorporación de datos en poder das admi
nistracións públicas. Polo tanto, os modelos de solicitude incluirán autorizacións expresas
á Consellería de Traballo e Benestar para realizar as comprobacións oportunas que acredi
ten a veracidade dos datos. No caso de que non sexa autorizada a consellería para realizar
esta operación, deberán achegarse os documentos comprobantes dos datos, nos termos
exixidos polas normas reguladoras do procedemento.
2. As solicitudes das persoas interesadas deberán achegar os documentos ou informa
cións previstos nesta norma, salvo que estes xa estivesen en poder da Administración xeral
e do sector público autonómico de Galicia; neste caso, as persoas interesadas poderán
acollerse ao establecido no artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, sempre
que se faga constar a data e o órgano ou a dependencia en que foron presentados ou, se
<)")!'2"()%3&,&."2()%)!'#.")#"#),$'#2!"$$%2%#)3;&2).%)!&#!")'#"2).%2.%)')5#'1&='!&4#).")
procedemento ao que correspondan.

CVEDOG: pnmwbqg91zr3rcw9g2v2ja8f801e0lb9

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competen
te poderá requirirlle á persoa solicitante ou representante a súa presentación ou, no seu
.%>%!,"()')'!$%.&,'!&4#)6"$)"0,$"2)3%.&"2)."2)$%:0&2&,"2)'):0%)2%)$%5$%)")."!03%#,"()!"#)
anterioridade á formulación da proposta de resolución.
3. Para a comprobación dos datos de carácter tributario necesarios para a determina
ción da renda da unidade familiar, a persoa solicitante deberá dar o seu consentimento á
Consellería de Traballo e Benestar para a súa obtención da AEAT, para o cal deberá cubrir
a epígrafe correspondente da solicitude. No caso de non prestar o consentimento deberá
'!R%/'$)!"6&').').%!1'$'!&4#).")Y]P^)"0)!%$,&5!'.")%3&,&.")6"1')7?7_)$%1',&-"2)'")'#")
2013. Para estes efectos o/a cónxuxe ou parella deberá presentar o anexo II debidamente
cuberto e asinado. No caso de non prestar autorización, a persoa interesada achegará,
+0#,")!"')2"1&!&,0.%()!"6&').').%!1'$'!&4#).")Y]P^)"0()2%)<)")!'2"()!%$,&5!'.")%3&,&.")6"1')
AEAT relativos ao ano 2013.
4. A presentación da solicitude de concesión de subvención pola persoa interesada ou
representante comportará a autorización á Consellería de Traballo e Benestar para soli
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!&,'$) '2) !%$,&5!'!&4#2) :0%) .%*'#) %3&,&$) ')7+%#!&') ?2,','1) .')7.3&#&2,$'!&4#)_$&*0,'$&'() ')
Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a consellería competente en materia de facenda
da Xunta de Galicia, segundo o establecido no artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia. Non obstante, a persoa solicitante ou representante poderá
.%#%/'$)%+6$%2'3%#,%)")!"#2%#,&3%#,"()!'2")%#):0%).%*%$;)6$%2%#,'$)'2)!%$,&5!'!&4#2)
nos termos previstos regulamentariamente.
Artigo 9.

Tramitación e avaliación das solicitudes

1. Os Servizos de Familia e Menores das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo
e Benestar serán os órganos responsables da tramitación dos expedientes.
2. A avaliación das solicitudes será efectuada pola comisión de avaliación, que se cons
tituirá en cada xefatura territorial.
3. A comisión de avaliación estará constituída polos seguintes membros:
 Presidencia: a persoa titular do Servizo de Familia e Menores ou persoa que a subs
titúa.
Vogais: tres persoas empregadas públicas da respectiva xefatura territorial, nomeadas
pola persoa titular da xefatura territorial competente na materia, unha das cales actuará
como secretaria/o, cos seus respectivos suplentes.
A esta comisión poderá asistir tamén, con voz pero sen voto, unha persoa representante
CVEDOG: pnmwbqg91zr3rcw9g2v2ja8f801e0lb9

da intervención competente.
Artigo 10.

Criterios de valoración das solicitudes

1. As comisións de avaliación, tendo en conta o orzamento asignado e unha vez com
probado que as persoas solicitantes reúnen os requisitos establecidos no artigo 4, elabora
$;)')$%1'!&4#)6$&"$&='.').%)6%$2"'2)*%#%5!&'$&'2)2%/0#.")"2)2%/0&#,%2)!$&,%$&"2T
'J)P%$2"'2)*%#%5!&'$&'2)#")'#")'#,%$&"$)%):0%()6"1')2M')-%=()"6,%#)6"$)2"1&!&,'$)')'+0.')
para renovar a praza do curso 2014/15.
b) Solicitantes de concellos en que non exista ningunha escola sostida con fondos públi
cos ou punto de atención á infancia. Estas solicitudes serán avaliadas conforme o baremo
60*1&!'.")!"3")'#%+")`()24)#")!'2").%)#"#)%+&2,&$)!$<.&,")205!&%#,%K)
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c) O resto das peticións serán avaliadas de acordo co antedito baremo.
Unha vez avaliadas as solicitudes, as comisións territoriais emitirán informe no cal se
concrete o resultado da avaliación efectuada.
2. O Servizo de Familia e Menores correspondente elaborará a relación provisional de
6%$2"'2)*%#%5!&'$&'2()#')!'1)!"#2,'$;)')!"#,L').')'+0.'().%)'!"$.")!"')2%/0&#,%)"$.%).%)
prelación:
a) Solicitantes de axuda para renovar a praza do ano anterior (sen indicación de pun
tuación).
b) Solicitantes de axuda en concellos onde non existe ningún centro sostido con fondos
públicos.
!J)]%2,").%)*%#%5!&'$&"2)I"$.%#'.')6"1')60#,0'!&4#)"*,&.'JK
3. O Servizo de Familia e Menores elevará o informe, xunto coas propostas de resolu
ción, ao órgano competente para resolver en que propoña a concesión ou denegación das
axudas.
Inmediatamente antes de redactar a proposta de resolución, cando no procedemento se
teñan en conta feitos, alegacións ou probas distintas das aducidas pola persoa interesada,
poráselle de manifesto para que, no prazo de dez días, alegue ou presente os documentos e
+02,&5!'!&4#):0%)!"&.%)6%$,&#%#,%2().%)'!"$.")!").&26"2,")#")B%!$%,")OOE@FFD().")H).%)+'#%&$"()
CVEDOG: pnmwbqg91zr3rcw9g2v2ja8f801e0lb9

polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
XK)N')6$"6"2,').%)$%2"10!&4#)5/0$'$;#)')$%1'!&4#).%)6%$2"'2)*%#%5!&'$&'2)"$.%#'.'2)
segundo os criterios indicados no punto 2, co importe da axuda concedida.
As persoas que non obtivesen axuda pasarán a formar parte dunha lista de agarda se
gundo a orde de puntuación obtida en aplicación do baremo.
5. Con posterioridade á primeira proposta, poderanse realizar novas propostas de con
cesión de axudas, sempre que exista dispoñibilidade orzamentaria e respectando a orde
da lista de agarda, sen necesidade de que se reúna de novo a comisión de avaliación.
A persoa solicitante que rexeite a axuda concedida polo procedemento establecido nes
,')"$.%):0%.'$;)%+!10L.').')1&2,').%)'/'$.')'):0%)2%)$%5$%)")60#,")'#,%$&"$()'2L)!"3").')
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lista de agarda da escola pública, agás cando a renuncia estea motivada polo cambio
substancial das condicións en que se concedeu.
6. O crédito dispoñible desconcentrarase entre as xefaturas territoriais do seguinte
modo:
a) En primeiro lugar, atenderanse as solicitudes de reserva de praza de cada xefatura
territorial.
b) En segundo lugar atenderanse os solicitantes de concellos nos cales non exista nin
gunha escola sostida con fondos públicos ou punto de atención á infancia e, de ser o caso,
segundo a orde de puntuación acadada.
c) O crédito restante distribuirase segundo a orde de puntuación acadada polas novas
persoas solicitantes.
Artigo 11. Resolución
1. Facendo uso das facultades conferidas no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, a resolución das axudas, por proposta do Servizo de Familia e
a%#"$%2)!"$$%26"#.%#,%()%).%26"&2).')2M')52!'1&='!&4#)6"1')&#,%$-%#!&4#()!"$$%264#.%11%2)
por delegación ás persoas titulares das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e
Benestar, que deberán resolver no prazo de quince días desde a data de elevación da
proposta.

CVEDOG: pnmwbqg91zr3rcw9g2v2ja8f801e0lb9

2. As persoas titulares das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar,
;)-&2,').')6$"6"2,'):0%)11%2)>"&)%1%-'.'().&,'$;#)')$%2"10!&4#)6%$,&#%#,%)#')!'1)2%)5+'$;#)"2)
termos da axuda, por delegación da conselleira de Traballo e Benestar, e consideraranse
.&,'.'2)6"1")4$/'#").%1%/'#,%K)V)2%0)!"#,&.")2%$'11%2)#",&5!'.");2)6%$2"'2)&#,%$%2'.'2).%)
acordo co establecido no artigo 58.2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi
co das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
CK)V)6$'=")6'$')$%2"1-%$)%)#",&5!'$)')$%2"10!&4#).'2)'+0.'2)2%$;).%),$%2)3%2%2)!"#,'
dos desde o día seguinte á data da publicación da presente orde. Transcorrido o dito prazo
sen se ditar resolución expresa, as solicitudes poderán entenderse desestimadas.
4. As resolucións ditadas neste procedemento esgotan a vía administrativa, e contra
elas pode interporse recurso contenciosoadministrativo ante o órgano xurisdicional con
tenciosoadministrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao
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.')#",&5!'!&4#).')$%2"10!&4#().%)!"#>"$3&.'.%)!").&26"2,")#')[%&)@DEODDH().")OC).%)+011"()
reguladora da xurisdición contenciosoadministrativa. En caso de silencio administrativo,
o prazo será de seis meses desde o día seguinte a aquel en que a solicitude se entenda
desestimada.
Potestativamente, e con anterioridade á interposición do referido recurso contenciosoad
ministrativo, poderá interporse recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto
#")6$'=").0#)3%2)')6'$,&$).").L')2%/0&#,%)'").')#",&5!'!&4#).')$%2"10!&4#().%)!"#>"$3&.'.%)
cos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administra
cións públicas e do procedemento administrativo común. En caso de silencio administrativo,
o prazo será de tres meses a partir do día seguinte a aquel en que a solicitude se entenda
desestimada. Neste caso non poderá interporse o recurso contenciosoadministrativo ata
que sexa resolto expresamente ou por desestimación presunta o recurso de reposición.
Artigo 12.

!#%+"1"7")0%'1"'7&0"#,&5,8&+,9)'1&'&:/1&'"':/$0,*+&+,9)

OK)N",&5!'.')')$%2"10!&4#()'2)6%$2"'2)*%#%5!&'$&'2).&26"U%#).0#)6$'=").%):0&#!%).L'2)
naturais para achegar á xefatura territorial correspondente orixinal ou copia cotexada do
+02,&5!'#,%).%)3',$L!01')I'#%+")Y`J).")!%#,$")"#.%)-'&')'!0.&$)')#%#')"0)#%#"()#")!'1).%
berá constar o horario de asistencia, a data de comezo do alumno ou da alumna no centro
e o importe da mensualidade desagregada por conceptos, así como o número da conta
corrente na cal se ingresará a axuda.

CVEDOG: pnmwbqg91zr3rcw9g2v2ja8f801e0lb9

2. O importe da axuda aboarase ás familias con carácter mensual.
3. O pagamento realizarase logo da presentación da seguinte documentación, sen
6$%+0L=").'2)+02,&5!'!&4#2)!"361%3%#,'$&'2):0%)2%)6"&.'#)%+&+&$)!'#.")2%).%'#)!&$!0#2
tancias obxectivas que así o demanden, e das comprobacións necesarias por parte da
xefatura territorial da consellería:
– Orixinal ou copia cotexada da factura mensual emitida polo centro, con indicación da
cota aboada e servizos a que corresponde.
– Declaración de non percibir outras axudas para o mesmo concepto, ou de percibilas
coa indicación da súa contía (anexo III).
Esta documentación deberá ser remitida á xefatura territorial correspondente entre os
días 10 e 20 do mes a que)2%)$%5$%)")2%$-&="K
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;%1,*+&+,9)'1&'#"$%5/+,9)'1"'+%)+"$,9)

P".%$;).'$)10/'$);)3".&5!'!&4#).')$%2"10!&4#).%)!"#!%2&4#()!"#)!'$;!,%$)%+!%6!&"#'1()
de acordo co artigo 17.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a con
correncia dalgunha das circunstancias seguintes:
1. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en
todo caso, a obtención de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións
ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais.
@K)Q'#.")")!02,").')6$'=')>"2%)&#>%$&"$);)'+0.')!"#!%.&.'()6$"!%.%$'2%);)3".&5!'!&4#)
da resolución coa minoración da contía correspondente.
Unha vez concedida a subvención unicamente se pode variar o tipo de servizo solicitado
6"1'2)2%/0&#,%2)!&$!0#2,'#!&'2()2"*$%-&.'2)%)+02,&5!'.'2)."!03%#,'13%#,%T
a) Pasar á situación de desemprego ou outros motivos de carácter laboral.
b) Enfermidade grave das/os nais/pais ou representantes legais.
c) Situación de nulidade, separación ou divorcio.
Artigo 14.

Baixas

CVEDOG: pnmwbqg91zr3rcw9g2v2ja8f801e0lb9

Serán causas de baixa no programa do cheque infantil, o que comportará a perda da
axuda, algunha das circunstancias seguintes:
1. Non presentar o documento acreditativo de ter efectuada a matrícula no centro elixido.
@K)N"#)6$%2%#,'$)')."!03%#,'!&4#)+02,&5!',&-')$%1'!&"#'.')#")60#,")C).")'$,&/")O@K
CK)7)>'1,').%)'2&2,%#!&')!"#,&#0'.')'")!%#,$").0$'#,%)OG).L'2)2%#)!'02')+02,&5!'.'K
Artigo 15.

4(#,<&$'1&$'2"#$%&$'(")"*+,&#,&$

72)6%$2"'2)*%#%5!&'$&'2).%2,'2)'+0.'2)"*$L/'#2%)')"*2%$-'$)").&26"2,")#")'$,&/")OO).')
[%&)DE@FF\().")OC).%)+0U"().%)20*-%#!&4#2).%)9'1&!&'()%)'.%3'&2)%26%!&5!'3%#,%)'T
a) Facilitarlles aos órganos competentes toda a información necesaria para asegurar o
!036$&3%#,").')5nalidade da axuda concedida, particularmente a que sexa requirida pola
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Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Con
,'2()#")%+%$!&!&").'2)2M'2)>0#!&4#2).%)52!'1&='!&4#)%)!"#,$"1).").%2,&#").'2)'+0.'2K
*J)B%2,&#'$)')'+0.');)5#'1&.'.%)6'$')')!'1)2%)!"#!%.%K
c) Comunicar calquera alteración das condicións que motivaron o seu outorgamento.
Artigo 16.

Reintegro

Procederá o reintegro, total ou parcial, das cantidades percibidas e a exixencia dos xu
ros de mora correspondentes desde o momento do pagamento da axuda ata a data na cal
se acorde a procedencia do reintegro, segundo o disposto no artigo 33 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia, nos seguintes casos:
a) Obtención da subvención falseando as condicións requiridas para iso ou ocultando
aquelas que o impedisen.
b) Incumprimento total ou parcial do obxectivo, da actividade ou do proxecto ou non
adopción do comportamento que fundamentan a concesión da subvención.
!J)Y#!036$&3%#,").')"*$&/').%)+02,&5!'!&4#)"0)+02,&5!'!&4#)&#205!&%#,%)#"2),%$3"2)%2
tablecidos no artigo 28 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e de ser
o caso, nas normas reguladoras da subvención.
d) Incumprimento da obriga de adoptar as medidas de difusión contidas no número 3 do
CVEDOG: pnmwbqg91zr3rcw9g2v2ja8f801e0lb9

artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
e) Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control
5#'#!%&$")6$%-&2,'2)#"2)'$,&/"2)OO)%)O@).')[%&)DE@FF\().")OC).%)+0U"().%)20*-%#!&4#2).%)
Galicia, así como o incumprimento das obrigas contables, rexistrais ou de conservación
.%)."!03%#,"2)!'#.").&2").%$&-%)')&36"2&*&1&.'.%).%)-%$&5!'$)")%36$%/").'.")'"2)>"#
dos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades
subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a
3%23')5#'1&.'.%()6$"!%.%#,%2).%)!'1:0%$')7.3&#&2,$'!&4#)"0)%#,%2)6M*1&!"2)"0)6$&-'."2()
estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
f) Incumprimento das condicións impostas pola Administración ás entidades colaborado
$'2)%)'"2)*%#%5!&'$&"2()'2L)!"3")"2)!"36$"3&2"2)6"$)%2,%2)'203&."2()!"#)3",&-").')!"#
!%2&4#).')20*-%#!&4#()2%36$%):0%)'>%!,%#)"0)2%)$%5$'#)'")3".")%#):0%)2%)!"#2%/0%#)"2)
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obxectivos, se realiza a actividade, se executa o proxecto ou se adopta o comportamento
que fundamenta a concesión da subvención.
g) Incumprimento das condicións impostas pola Administración ás entidades colabora
."$'2)%)'"2)*%#%5!&'$&"2()'2L)!"3")"2)!"36$"3&2"2)6"$)%2,%2)'203&."2()!"#)3",&-").')
concesión da subvención, distintos dos anteriores, cando diso derive a imposibilidade de
-%$&5!'$)")%36$%/").'.")'"2)>"#."2)6%$!&*&."2()")!036$&3%#,").")"*+%!,&-"()')$%'1&.'.%)%)
regularidade das actividades subvencionadas ou a concorrencia de subvencións, axudas,
&#/$%2"2)"0)$%!0$2"2)6'$')')3%23')5#'1&.'.%()6$"!%.%#,%2).%)!'1:0%$')7.3&#&2,$'!&4#)"0)
entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
h) Adopción, en virtude do establecido nos artigos 107 a 109 do Tratado de funciona
mento da Unión Europea, dunha decisión da cal derive unha necesidade de reintegro.
i) Nos demais supostos previstos na normativa reguladora da subvención.
Artigo 17.

Protección de datos

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos
de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta orde, cuxo tratamen
to e publicación autorizan as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes,
2%$;#)&#!10L."2)#0#)5!R%&$").%#"3&#'.")]%1'!&4#2)'.3&#&2,$',&-'2)!"')!&.'.'#L')%)%#,&.'
.%2K)V)4$/'#")$%26"#2'*1%).%2,%)5!R%&$")<)')b%!$%,'$L')8%$'1)_<!#&!').')Q"#2%11%$L').%)
_$'*'11")%)c%#%2,'$K)V2).%$%&,"2).%)'!!%2"()$%!,&5!'!&4#()!'#!%1'!&4#)%)"6"2&!&4#)6".%$'#
se exercer ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar mediante
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o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Consellería de Traballo e Benestar,
b%!$%,'$L')8%$'1)_<!#&!'()?.&5!&")7.3&#&2,$',&-")b'#)Q'%,'#"()OG\HO)b'#,&'/").%)Q"3
postela, ou a través dun correo electrónico a sx.traballo.benestar@xunta.es.
Disposición adicional primeira
A concesión destas axudas terá como límite global as dispoñibilidades orzamentarias
!"#2&/#'.'2)6'$')%2,')5#'1&.'.%K
Disposición adicional segunda
Apróbase a delegación de competencias nas persoas titulares das xefaturas territoriais
correspondentes da Consellería de Traballo e Benestar para resolver a concesión, dene
/'!&4#()3".&5!'!&4#)"0)"0,$'2)&#!&.%#!&'2).'2)20*-%#!&4#2)6$%-&2,'2)#%2,')"$.%()'2L)!"3")
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para autorizar os gastos e ordenar os correspondentes pagamentos ao abeiro do estable
cido no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Disposición adicional terceira
72) 6%$2"'2) *%#%5!&'$&'2) .%2,'2) '+0.'2) :0%.'#) 20+%&,'2) '") $<+&3%) .%) &#>$'!!&4#2) %)
sancións previsto para esta materia no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven
cións de Galicia.
Disposición adicional cuarta
As axudas concedidas ao abeiro desta orde non se publicarán por ser un dos supostos
de excepción contidos no artigo 15.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Ga
licia, e no artigo 9.3 do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros
públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006.
Disposición derradeira primeira
Autorízase a directora xeral de Familia e Inclusión para ditar as disposicións que sexan
necesarias para o desenvolvemento desta orde.
Disposición derradeira segunda
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Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no 3,&#,%' 4*+,&5' 1"'
6&5,+,&.
Santiago de Compostela, 20 de abril de 2015
Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 78

Luns, 27 de abril de 2015

Páx. 15891

ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

BS403A

SOLICITUDE

AXUDA PARA RENOVACIÓN DE PRAZA/NOVO INGRESO PROGRAMA CHEQUE
INFANTIL

CURSO 2015/16
TIPO DE SOLICITUDE
AXUDA RENOVACIÓN DE PRAZA

AXUDA NOVO INGRESO

SERVIZOS SOLICITADOS
ATENCIÓN EDUCATIVA CON COMEDOR

XORNADA COMPLETA

ATENCIÓN EDUCATIVA

MEDIA XORNADA

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIF

SEGUNDO APELIDO

PRIMEIRO APELIDO

NOME

EN CALIDADE DE
NAI

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CONCELLO

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE

NOME DA VÍA

TIPO DE VÍA
CP

TITOR/A LEGAL

ACOLLEDOR/A

PAI

CORREO ELECTRÓNICO

FAX

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
PRIMEIRO APELIDO

NOME

NIF

SEGUNDO APELIDO

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

CP

LOCALIDADE

CONCELLO

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE

NOME DA VÍA

TIPO DE VÍA

CORREO ELECTRÓNICO

FAX

DATOS BANCARIOS
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Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

TITULAR DA CONTA

IBAN

DATOS DA NENA OU DO NENO
PRIMEIRO APELIDO

NOME

DATA DE NACEMENTO

SEGUNDO APELIDO

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR (incluída a persoa solicitante)
Nome

Primeiro apelido

Segundo apelido

NIF

Data de nacemento

Parentesco

NÚMERO DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR
Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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ANEXO I
(continuación)

DATOS COMPLEMENTARIOS
I. SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR
NÚMERO DE MEMBROS QUE COMPOÑEN A UNIDADE FAMILIAR
NÚMERO DE MEMBROS QUE, NON FORMANDO PARTE DA UNIDADE FAMILIAR, ESTEAN AO SEU CARGO
NÚMERO DE MEMBROS, INCLUÍDA A PERSOA SOLICITANTE, CON ENFERMIDADE OU DISCAPACIDADE
TIPO DE ENFERMIDADE OU DISCAPACIDADE

NAI

PAI

OUTROS MEMBROS

Discapacidade
Enfermidade crónica que requira internamento periódico
Alcoholismo ou drogodependencias
CONDICIÓN DE FAMILIA MONOPARENTAL
SI

NON

AUSENCIA DO FOGAR FAMILIAR DE AMBOS OS DOUS MEMBROS PARENTAIS
SI

NON

CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA
SI

NON

OUTRAS CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES DEBIDAMENTE ACREDITADAS
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II. SITUACIÓN LABORAL FAMILIAR (márquese cun X o que proceda)
OCUPACIÓN
LABORAL

DESEMPREGO

BENEFICIARIO/A DO TRAMO
DE INSERCIÓN (RISGA)

OUTRAS SITUACIÓNS

NAI
PAI

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as
que a seguir se relacionan:
ESTADO (SOLICITADA/CONCEDIDA)

ISSN1130-9229

ORGANISMOS

Depósito legal C.494-1998

IMPORTE (€)

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 78

Luns, 27 de abril de 2015

Páx. 15893

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Anexo II.
Xustificante de ocupación ou de desemprego (copia da última nómina, certificado de vida laboral, certificación de empresa, último recibo
do pago da cota á Seguridade Social no réxime especial de traballadores por conta propia ou certificación de ser demandante de emprego).
Copia do DNI ou NIE, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Copia do libro de familia, no seu defecto outro documento que acredite
oficialmente a situación familiar.
Certificado de discapacidade do grao e nivel de dependencia do neno ou da
nena e informe sobre a necesidade de integración nunha escola infantil, de
ser o caso, só no suposto de que non sexan expedidos pola Comunidade
Autónoma de Galicia.
Documentación acreditativa do acollemento non constituído na Comunidad
Autónoma de Galicia.
Informe social, no caso de membros que, sen formar parte da unidade
familiar, estean ao seu cargo.
Certificado de discapacidade do grao e nivel de dependencia alegada polos
membros da unidade familiar, só no caso de que non sexa expedido pola
Comunidade Autónoma de Galicia.
Informe médico no caso de enfermidades crónicas ou outras afeccións
alegadas polos membros da unidade familiar.
Certificado de convivencia e, de ser o caso, sentenza de separación/divorcio,
convenio regulador ou medidas paterno‐filiais.
Copia do título de familia numerosa, só no caso de que non sexa expedido
pola Comunidade Autónoma de Galicia.
Informe social, no caso de ausencia do fogar dos dous membros parentais ou
no suposto de que sexa necesario por falta de acreditación documental
suficiente ou por situacións especiais en que viva a unidade familiar.
Documentación acreditativa da condición de vítima de violencia de xénero.
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Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a
habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para consultar a
documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a
que corresponde.

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos da declaración do IRPF do ano 2013 que constan en poder da Axencia
Estatal da Administración Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos
servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de discapacidade do grao e nivel de dependencia que constan en poder da
Administración autonómica, de conformidade co artigo 4 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para
a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos do título de familia numerosa que constan en poder da Administración
autonómica, de conformidade co artigo 4 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación
dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)
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ANEXO I
(continuación)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo
electrónico a sx.traballo.benestar@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 20 de abril de 2015 pola que se regulan as axudas económicas para atención da primeira infancia en escolas infantís 0‐3 non sostidas
con fondos públicos a través do programa Cheque infantil, e se procede á súa convocatoria.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data
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,

de

de

Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar de
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ANEXO II

CÓNXUXE, PARELLA DE FEITO OU DE ANÁLOGA RELACIÓN DA PERSOA SOLICITANTE:
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de identidade no Sistema de verificación de datos de identidade do
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos da declaración do IRPF do ano 2013 que constan en poder da Axencia
Estatal da Administración Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos
servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

SINATURA DO CÓNXUXE, PARELLA DE FEITO OU DE RELACIÓN ANÁLOGA

Lugar e data

de

de
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ANEXO III

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE
NAI

PAI

TITOR/A LEGAL

ACOLLEDOR/A

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

Como solicitante da axuda do programa Cheque infantil en escolas infantís 0‐3 non sostidas con fondos públicos

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE QUE
Non solicitou nin percibiu doutra Administración pública ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades ningunha axuda para este
mesmo fin.
Ten solicitadas ou concedidas as seguintes axudas para este mesmo fin.
ESTADO
(SOLICITADA/CONCEDIDA)

DATA DE
SOLICITUDE

ORGANISMOS

DATA DE
RESOLUCIÓN

IMPORTE (€)

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

de

de

CVEDOG: pnmwbqg91zr3rcw9g2v2ja8f801e0lb9

,

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 78

Luns, 27 de abril de 2015

Páx. 15897

ANEXO IV
(Para cubrir pola escola infantil)

XUSTIFICANTE DE MATRÍCULA

NOME DO CENTRO:

DATOS DA/DO NENA/O
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DATOS DA NAI, PAI OU TITOR/A LEGAL
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

TIPO DE SERVIZO
ATENCIÓN EDUCATIVA CON COMEDOR
ATENCIÓN EDUCATIVA SEN COMEDOR

XORNADA
COMPLETA
MEDIA XORNADA
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HORARIO DE ASISTENCIA

PREZO MES

DATA DE COMEZO DO ALUMNO OU DA ALUMNA NA ESCOLA INFANTIL

................................. o ...... de ............................ de 2015

(Sinatura e selo da dirección do centro)
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ANEXO V
Baremo
1º. Situación sociofamiliar:
1.1. Por cada membro da unidade familiar............................................................................................2 puntos
1.2. Por cada persoa que, non formando parte da unidade familiar, estea ao seu cargo ......................1 punto
1.3. No caso de que o/a neno/a para o cal se solicita a praza nacese nun parto múltiple ......................1 punto
1.4. Por cada membro da unidade familiar afectado por discapacidade, enfermidade que requira internamento
periódico, alcoholismo ou drogodependencia. ............................................................................... 2 puntos
1.5. Pola condición de familia monoparental .......................................................................................... 3 puntos
1.6. Por ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros parentais .......................................... 6 puntos
1.7. Pola condición de familia numerosa ................................................................................................ 3 puntos
1.8. Outras circunstacias familiares debidamente acreditadas ....................................................... ata 3 puntos
2º. Situación laboral familiar:
2.1. Situación laboral de ocupación:
 Nai ........................................................................................................................... 6 puntos
 Pai ........................................................................................................................... 6 puntos
2.2. Situación laboral de desemprego (1):
 Nai ........................................................................................................................... 2 puntos
 Pai ........................................................................................................................... 2 puntos
2.3. Persoas que desenvolvan e perciban o tramo de inserción (Risga):
 Nai ......................................................................................................................... 3 puntos.
 Pai ......................................................................................................................... 3 puntos.
 (1) Valorarase tal condición coa certificación de demanda de emprego con efectos do día anterior ao da publicación
desta orde.
 No caso de familias monoparentais ou aquelas en que o neno ou a nena conviva cunha soa persoa
proxenitora adxudicaráselles a puntuación da epígrafe correspondente computando por dous.
 Só se poderá obter puntuación por unha das epígrafes anteriores.
3º. Situación económica:
RPC mensual da unidade familiar, referida ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) vixente

CVEDOG: pnmwbqg91zr3rcw9g2v2ja8f801e0lb9

(calculada de acordo co establecido no artigo 5 desta orde):
 Inferior o 30 % do IPREM ...........................................................................................................+4 puntos
 Entre o 30 % e inferior ao 50 % do IPREM. ...............................................................................+3 puntos
 Entre o 50 % e inferior ao 75 % do IPREM ................................................................................+2 puntos
 Entre o 75 % e inferior ao 100 % do IPREM. .............................................................................. +1 punto
 Entre o 100 % e inferior ao 125 % do IPREM...............................................................................1 punto
 Entre o 125 % e inferior ao 150 % do IPREM. .......................................................................... 2 puntos
 Entre o 150 % e o 200 % do IPREM. ..........................................................................................3 puntos
 Superior ao 200 % do IPREM. ...................................................................................................4 puntos
 En caso de obter igual puntuación, terán preferencia en primeiro lugar as solicitudes con renda per cápita
máis baixa.
 Para os efectos desta orde están a cargo da unidade familiar as persoas que, convivindo no mesmo
domicilio, teñen ingresos inferiores ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) vixente.
 No caso de ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros parentais adxudicarase a puntuación
a
a
máxima nas epígrafes 2 e 3 do baremo.
 No caso de familias monoparentais, incrementarase nun 0,8 o número real de membros que compoñen a
unidade familiar.
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